
 
 

FUNDADA EM 14 DE JULHO DE 1981 

PATROCINADOR OFICIAL           

 

 

1 

             
              
Assunto: Realização da primeira edição do Algarve Sailing Summit      
  
Caros (as) 
Associados, atletas, árbitros, colaboradores, clubes, dirigentes, instituições publicas e privadas, treinadores, 
patrocinadores e família da vela.  
        
A Associação Regional de Vela do Sul (ARVS), foi criada há 41 anos em Faro e tem como principais objetivos, 
coordenar, promover e desenvolver o desporto da vela nas suas múltiplas formas, nos distritos de Évora, Beja 
e Faro. 
 
Com o apoio do IPDJ Algarve, propusemo-nos organizar um Evento diferenciador a nível Nacional, de modo, 
juntar todo o capital de conhecimento dos vários agentes desportivos da modalidade, tendo em vista a 
partilha experiências, a sensibilização do poder decisor, a potenciação da prática da modalidade e definição 
de estratégias para captar mais e melhores eventos náuticos para a região do Algarve. 
 
Com base nestes pressupostos contamos realizar no próximo dia 14 de novembro de 2022, no Auditório do 
IPDJ Algarve, em Faro, a primeira edição do ‘Algarve Sailing Summit 2022’.  
 
O Evento terá dois períodos distintos, o primeiro dos quais na parte da manhã, com um conjunto de debates 
sobre várias temáticas, tais como: 
 

a) Perspetivas do desporto Vela, com a presença de vários velejadores regionais e nacionais;  
b) O turismo náutico e os eventos, com a presença de várias individualidades do setor náutico; 
c) Mais e melhores apoios e investimentos para a modalidade, com a presença de vários responsáveis 

de organismos públicos e privados.  
 
No período da tarde contamos ter uma demonstração na água, de algumas das várias classes da modalidade, 
junto à Doca de Faro e em estreita colaboração do Ginásio Clube Naval de Faro. 
 
No final do dia realizar-se-á a “Gala dos Campeões” para premiar os velejadores algarvios e proceder à 
entrega dos trofeus do Campeonato do Algarve, referente à época 2021/2022 que agora terminou. 
 
Contamos lançar neste Evento a marca VELA ALGARVE a qual pretende ser um veículo aglutinador entre o 
desporto vela e as Entidades que promovem o turismo náutico, com vista a criar sinergia de grupo e potenciar 
as excelentes condições para a prática da modalidade que a região oferece, assim como atrair negócio e 
ajudar a combater a sazonalidade.  
 
Pelo supra exposto, e sendo na nossa perspetiva um Evento de grande relevância para a região e para o 
futuro sustentável da nossa modalidade, estamos certos de que o mesmo irá merecer o melhor interesse de 
toda a comunidade em geral e em particular da vossa presença e participação. 
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Dada a limitação de lugares no Auditório, solicitamos a confirmação, até dia 1 de novembro de 2022, do 
número de pessoas presentes, bem como a indicação do respetivo nome e função, para o email: 
arvelasul@gmail.com 
 
Sem outro assunto de momento subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 
 
Saudações náuticas.  
 
 

 
Ricardo José 
Presidente da Associação Regional de Vela do Sul  


